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«on line» التجارة»: تغيير عناوين الشركات»

«صناعة الكيماويات» تعتزم طرح ٢٥ مناقصة

أعلنــت وزارة التجارة والصناعــة، أمس، اطالق خدمة 
تغيير العناوين جلميع الشــركات الكترونيا عبر موقعها 
kbc.gov.kw «أون الين». وقالت «التجارة» في بيان صحافي، 
ان عملية تغيير العنوان الكترونيا حتتاج إلى مســتندات 
متطلبات بلدية الكويت (عقد اإليجار ووصل إيجار) واجلهات 
األخرى املرتبطة بعمليــة تغير العنوان، مبينة أنها تقدم 
هذه اخلدمة لربط العميل بهم. واضافت أنه بإمكان أصحاب 
الشركات من خالل هذه اخلطوة تغيير العناوين من دون 
حجز املواعيد أو مراجعة العميل ألي جهة، مبينة أنه بإمكان 
العميل تقدمي الطلب الكترونيا في أي وقت ومن أي مكان. 
وأشــارت إلى إمكانية االســتعالم واالصدار ودفع الرسوم 
من خالل املوقع اإللكتروني، مشيرة الى ان تفعيل اخلدمة 
رســميا يأتي بعد العمل بها جتريبيا قبل أسبوعني. يذكر 
ان «التجارة» بدأت العام املاضي تلقي امليزانيات للشركات 

املساهمة وشركات االشخاص اون الين.

أحمد مغربي

تنــوي شــركة صناعــة 
الكيماويات البترولية طرح 
٢٥ عقــد توريــد ومقــاوالت 
وخدمــات خــالل الفترة من 

يناير الى يونيو ٢٠٢٠.
ووفقا إلعالن ســتطرحه 
الشــركة اليوم في اجلريدة 
الرسمية (الكويت اليوم) فإن 
العقود املزمع طرحها كالتالي:
تراخيــص  جتديــد   -١
 Auto) والدعم الفنــي لنظام

.(desk
٢- توريــد عمالــة ملركز 
املساعدة وتقنية املعلومات 
واالتصاالت ملدة ٤ سنوات.

٣- شراء برمجيات وإدارة 
أعمــال الدعــم الفنــي ملركز 

املساعدة.
٤- خدمــات استشــارية 
وشــارتك في قاعدة بيانات 

إدارة  ١١- شــراء نظــام 
وتوثيق طرق سير العمل.

١٢- تطبيـــــق نظــــــام 
.(Enterprise Chatbot)

١٣- تصميــم وتطويـــر 
موقع الشركة.

أنظمــة  توحيــد   -١٤
املشتريات.

١٥- تصميــم ولنشــاء 
مســتودع لقواعــد بيانــات 

الشركة.
١٦- شــراء نظــام إلدارة 

املشاريع.

١٧- تطوير خدمات البنية 
التحتية خلدمات املعلومات.

١٨- جتديد تراخيص نظام 
ماكسيمو.

١٩- صيانة مباني ومرافق 
الشركة.

٢٠- جتهيــز فعاليــات 
ملتقى القياديني النفطي.

٢١- تركيب وتكريب زينة 
األعياد الوطنية في شــارع 

الفحيحيل ونادي بوبيان.
٢٢- خدمــات إعالميـــة 

وإعالنية للشركة.
٢٣- تزويد مبنى الشركة 

باملياه العذبة.
٢٤- دراسة استشاريـــة 
لتقيــم فــرص اســتثمارية 

ملصنع للبتروكيماويات.
جــدوى  دراســة   -٢٥
اقتصاديـــــة تفصيليــــــة 
لفرصة استثمارية ملصنــع 

بتروكيماويات.

في مجال تقنية املعلومات.
٥- تطويــــر نظـــــــام 

.(SharePoint)
٦- ترخيص برامج أدوبي 

اكروبات.
٧- تطويــــــر أنظمــــة 

التشفير.
٨- تبديل محوالت الشبكة 

الداخلية.
٩- حتســني أداء الشبكة 

الالسلكية.
١٠- صيانة البنية التحية 

خلدمات املعلومات.

عدنان السالم رئيسًا تنفيذيًا لـ «الراية القابضة»
أعلنــت شــركة الرايــة 
املتميزة القابضة في بيان 
صحافــي أمس عــن تعيني 
عدنــان الســالم مبنصــب 
الرئيس التنفيذي للشركة.
 جــاء هــذا اإلعالن على 
هامــش اجتمــاع مجلــس 
إدارة شركة الراية املتميزة 
القابضة، الذي عقد برئاسة 
رئيس مجلس اإلدارة محمد 
الفجــي، وبحضور أعضاء 

مجلس اإلدارة.
وبهــذه املناســبة، قــال 
الفجي ان تعيني عدنان السالم 
رئيســا تنفيذيا للقابضة، 
يأتي منســجما مــع أهداف 
الشــركة واســتراتيجيتها 
التوسعية ملا  االستثمارية 
يتمتع به السالم من خبرات 
مهنية عريقة في قطاع املال 
واالستثمار، سوف تشكل 
املنصــة االمنــة للنهوض 
بالشــركة والتوســع فــي 
عملياتها في أسواق رأسية 
عاملية، مضيفــا «كلي ثقة 
التنفيــذي  الرئيــس  بــأن 
العمــل  اجلديــد وفريــق 
اإلداري لن يألــو جهدا في 
تكثيف دراســات اجلدوى 
االســتثمارية املجديــة في 
الكويت واخلارج القتناص 
أفضلها في مختلف القطاعات 
االقتصادية وتعزيز الفائدة 

برنامج عملنا املستقبلي».
جتــدر اإلشــارة الى أن 
الرايــة املتميــزة  شــركة 
القابضــة قــد أطلقت أولى 
اســتثماراتها فــي ســوق 
اجلمهورية العربية املصرية 
عبر استحواذها في عام ٢٠١٨ 
على ٢٦٪ من أســهم شركة 
البحر املتوســط وافريقيا 
لالســتثمارات  ميــداف  ـ 
القابضــة» والتــي يتولى 
فيها الســالم أيضا منصب 
اإلدارة،  مجلــس  رئيــس 
لترفــع حصتها فــي وقت 
الحق الى ٣٥٪، وذلك نتيجة 
ســعيها لتنويــع مصــادر 
الدخــل وتخفيض معدالت 
املخاطــر، ويتكــون هيكل 
ميــداف القابضــة من عدد 
الشــركات االقتصادية  من 
املساهمة تنشط في مختلف 
القطاعــات االقتصادية من 
األصــول،  إدارة  ضمنهــا 
االستشارات املالية، اصدار 
الطيران، تكرير  الصكوك، 
الزيوت، املناجم وهذا غيض 

من فيض.
السالم تاريخ  ولعدنان 
مهني عريق ميتد الى نحو 
أكثر من ٢٣ عاما، وقد ترك 
بصمات واضحة في تطوير 
وتعزيز العمليات واالدارة 
في عدد من املؤسسات التي 

شغل بها مناصب، حيث عمل 
سابقا على تأسيس وإدارة 
املجموعة املصرفية في بنك 
وربــة كرئيس لهــا وتولى 
إدارة عملياتهــا وكانت له 
بصمات واضحة في تأسيس 
البنــك وانتشــار أفرعــه 
وموقعه للخدمات املصرفية 
االلكترونية، كما عمل أيضا 
على تأسيس فرع البحرين 
لبيــت التمويــل الكويتــي 
كمديــر إقليمــي لعب دورا 
محوريا في زيادة الربحية 
للبنــك عبر عدد من خطط 
املنتجات  التســويق وبيع 

املصرفية اإلسالمية.
ويحمل السالم شهادات 
اكادميية عديدة من عدد من 
اجلامعــات املرموقة، حيث 
حصــل علــى شــهادة من 
جامعــة هارفرد في اإلدارة 
االستراتيجية وماجستير 
في إدارة األعمال في التمويل 
واملصارف من جامعة دبي 
وعلى إجازة في إدارة األعمال 
من جامعــة الكويــت، هذا 
باإلضافة الى خضوعه لعدد 
من البرامــج التدريبية في 
مؤسسات تدريب عاملية في 
االستراتيجيات واالستثمار 
في املوارد البشرية واإلدارة 
االســتراتيجية للقياديــني 

وإدارة االزمات.

عدنان السالم

واملنفعة على كافة مساهمي 
الشركة».

من جانبه، قــال عدنان 
الســالم: «إنــه ملــن دواعي 
ســروري أن أحظى بشرف 
قيادة فريق العمل اخلاص 
املتميــزة  الرايــة  بشــركة 
القابضــة والعمــل يدا بيد 
مع الكفاءات املهنية الراقية 
بكل دأب الكتشــاف فرص 
استثمارية واعدة، وذلك من 
خالل التركيز على سياسة 
التنويع االقتصادي وإيجاد 
مصــادر جديــدة للدخــل 
وتقليل املخاطر حرصا على 
مصلحة املستثمرين، آمال من 
املولى عز وجل أن نكون عند 
حســن ظن مجلس اإلدارة 
الذين  الشــركة  ومساهمي 
يعدون اللبنة الرئيسية في 

«جي أف أتش» العقارية تبدأ بتسليم 
١٥٠ وحدة سكنية في مشروع «فيالمار»

قالت شركة جي أف أتش 
العقارية، الــذراع العقارية 
ملجموعة جي أف أتش املالية، 
في بيان صحافي أمس عن 
االنتهاء من إنشاء وافتتاح 
أحــد األبراج الســكنية في 
مشــروع «فيالمار» الواقع 
ضمن الواجهة البحرية في 
مرفأ البحرين املالي والذي 
يعتبر معلما بارزا من معالم 

مملكة. 
في هذا الســياق، قامت 
شركة جي أف أتش العقارية 
بتسليم ١٥٠ وحدة سكنية 
مكونة مــن غرفة وغرفتني 
وثــالث غرف نوم ملالك من 
البحريــن واخلليــج ودول 
أخرى، وذلك بعد احلصول 
على جميع املوافقات الالزمة 
واملطلوبــة مــن مختلــف 

اجلهات احلكومية. 
كمــا يعتبــر مشــروع 
«فيالمــار» واحــدا من أهم 
مشاريع شركة جي أف أتش 
العقارية وهــو جزء مكمل 
لسلســلتها مــن املشــاريع 
علــى  املميــزة  العقاريــة 
الصعيدين احمللي والعاملي، 
والذي يقام على جزيرة في 
قلب احلي التجاري والواجهة 
البحرية للمنامة باإلضافة 
للتميز الفريد في التصميم 
والفخامــة والــذي يشــمل 
مكونات رئيســية مختلفة 
الســكني والتجاري  منهــا 
والضيافــة،  والترفيهــي 
حيــث ميتد املشــروع على 
مساحة تتجاوز ٣٥٫٩٠٠ متر 
مربع ومبجمل مساحة بناء 
تتجاوز٢٥٠٠٠٠ متر مربع، 
كما يعتبــر أكثر املجمعات 
السكنية تطورا وخصوصية 
وتلبية للرؤية املستقبلية 
ململكة البحرين ملا سيقدمه 
املشــروع من أسلوب حياة 
فريــد وجتربــة عصريــة 

مميزة.
وفي معرض تعليقه على 
هــذا اإلجناز، قــال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة جي أف 
أتش املالية هشــام الريس: 

التجاريــة واحليويــة على 
مستوى اململكة، ومبناسبة 
اســتكمال تسليم الوحدات 
السكنية نود في هذا املقام 
توجيــه الشــكر والعرفان 
ملســتثمرينا وشركائنا في 
«فيالمــار» وكذلــك جميع 
األجهــزة احلكومية ملا كان 
لها من دور كبير في الدعم 
واملســاندة في حتقيق هذا 

اإلجناز والنجاح». 
بــدوره، قــال الرئيــس 
التنفيذي لشــركة جي أف 
أتش العقارية الشيخ حمد 
آل خليفة: «نحن مسرورون 
للغايــة باإلعــالن عــن هذا 
اإلجناز الالفت في مشروع 
فيالمار، والــذي ميتد على 
مســاحة ٥٩٠٠ متــر مربع 

مــن الواجهة البحرية ملرفأ 
البحرين املالي، وكذلك نحن 
واثقون بــأن «فيالمار» من 
خــالل تصميمه الفريد وما 
ســيحقق قيمة استثنائية 
وبيئة سكنية مثالية ملالك 
الوحدات التي مت تصميمها 
بأحدث التصاميم العصرية، 
كمــا أننا نركز عملنا حاليا 
علــى اســتكمال املكونــات 
الرئيســية األخــرى مــن 
املشــروع مــع فريقنــا من 
الشــركاء املميزيــن، مــع 
اإلعــالن قريبــا عــن املزيد 
من املراحــل املنجزة وآخر 
املستجدات في إطار استكمال 
املشروع بكامل مكوناته وفق 
التصاميم واملعايير  أفضل 

العاملية».

ضمن الواجهة البحرية من مرفأ البحرين املالي

الشيخ حمد آل خليفة ويبدو مشروع «فيالمار»

جانب من التسليم

«لقد كان اســتكمال إنشاء 
الوحدات السكنية في فيالمار 
وتسليمها للمالك من ضمن 
أولوياتنــا الرئيســية، كما 
يســرنا حتقيق وبلوغ هذا 
اإلجناز والوصول الى هذه 
املرحلة املميزة واملهمة للغاية 
بالنســبة ملــالك الوحدات. 
وأضاف الريس أن املشروع 
يعتبر واحدا من املشــاريع 
البارزة في مملكة البحرين 
وقد بذلنا أقصــى جهودنا 
لضمان اســتكمال وتسليم 
واحــد من أكثــر املجمعات 
السكنية حداثة وحصرية، 
ليوفر للقاطنني جتربة فريدة 
بفضل موقعــه وتصميمه 
املميزين، وكذلك توســطه 
وقربــه مــن أهــم املناطــق 

في عام ٢٠٢٠ تتجدد األحالم، ويقال 
لتفسير احللم خير إن شاء اهللا، ومن 
األحالم واآلمــال املرجوة خالل العام 
اجلديد، إنشاء هيئة للتنمية والتطوير 
العمراني في الكويت، حيث أصبحت 
هيكلة تنظيم ومهام الوزارات واألجهزة 
البنية  الصلة بتطوير  احلكومية ذات 
اإلنشائية والعمرانية مستحقة وواجبة، 
خاصة مع مستويات اإلجناز املسجلة 

ولعقود طويلة.
وأيضا لتعيد هذه الهيئة املنشودة 
ترتيــب املهــام لعدد مــن األجهزة 
واملؤسســات احلكوميــة والهيئات 
املســتقلة، على أن تــدار هذه الهيئة 
مبحفظة مالية مستقلة تؤسس بدعم 
من الدولة، ثم تعتمد ذاتيا على مواردها 
في تنمية أصولها وتطلق يدها في إدارة 
مشاريعها خالل خطة زمنية محددة 
للخبرات والكفاءات  وبتوظيف ملزم 

ومن الشباب الكويتي.

ان التخطيــط العمرانــي اصبح 
ضرورة لكويت املســتقبل، وبوجود 
هيئة متخصصة كالهيئة املنشودة، لن 
نفاجأ مبشاريع غريبة عجيبة، وعلى 
سبيل املثال مشاريع جسور تأخذ من 
الزمن ثالث واربع سنوات ثم نفاجأ بعد 
تلك املدة بأنه مشروع جلسر ال يتعدى 
طوله منطقة داخلية ومبنى حتته دوار!!، 
ان وزارات االشغال والكهرباء واالسكان 
وغيرها من الوزارات اخلدمية التنفيذية 
ذات الصلة باجلانب العمراني وبنيته 
التحتية ال تســتطيع ان تقود عجلة 
التنمية وال تستطيع مهما حاولت ان 
تعمل مبنظور شمولي متوازن يرسم 
طابعا عمرانيا خاصا لكويت املستقبل 
يتعدى الشوارع والطرقات الى احياء 
املدن ومرافقها من املدن الســياحية 
والتراثية واملدن الذكية واملباني اخلدمية 

احلكومية واملرافق وغيرها.
وأحلم بأن يعــاد النظر جديا في 

املجلس األعلــى للتخطيط والتنمية، 
وان يعــاد النظر في منــوذج الدولة 
اإلداري بأذرعته التنفيذية والتخطيطية 
والرقابية، والنظــر جديا في تفعيل 
إدارة شــؤون احملافظات  مجالــس 
والبلديات املناطقية، فشــأن العمران 
للكويت اجلديدة أمانة في رقبة قطاعات 
تلك  العامة واخلاصة، وتوكيل  الدولة 
املهمة لهيئــة تخصصية تعمل وفق 
إدارة مشــتركة لهــا تنظيم وقوانني 
لتطوير  خاصة وبصرامة مســؤولة 
احتياجات التنمية في الكويت اجلديدة، 
وأعطي مثاال تقريبيا حتتذي به، هيئة 
املجتمعات العمرانية اجلديدة واملطورة 
للعاصمة اإلدارية ومشاريعها املتنوعة 
في جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
فبرغم صغر حجم الكويت، فإن أحالمنا 
كبيرة بقدر محبتنا لها، والدعوة هنا 

اليوم كحلم اليقظة للعام ٢٠٢٠.
واهللا ولي التوفيق.

رأي

مشاهدات مختص 
بالتنمية البشرية 

واملؤسسية
د.هنادي احلملي

خالل الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢٠


